ZARZĄDZENIE NR 62/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie.
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), § 3 pkt 6 i 7 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r . Nr 96, poz. 850), Wytycznych Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów
i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej,
Zarządzenia Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 143/2017 z dnia 01.06.2017r. w sprawie organizowania
systemu wykrywania i alarmowania na terenie Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Zarządzenia Starosty
Świeckiego Nr 177/17 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu świeckiego
zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu uzyskania informacji niezbędnych do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami
związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołami, awariami obiektów technicznych, skażeniami
i zakażeniami, powodziami, pożarami lub innymi podobnymi zdarzeniami, na bazie dotychczas istniejących
formacji obrony cywilnej, tworzy się w gminie Warlubie System Wykrywania i Alarmowania (zwany dalej
„SWA”).
§ 2. 1. Elementami organizacyjnymi systemu SWA w gminie są:
1) drużyna wykrywania i alarmowania (DWA) w składzie:
- Komendant,
- Sekcja Obserwacji i Analiz w składzie:
·analityk - chemik/fizyk,
·analityk - chemik/fizyk,
·analityk - chemik/fizyk.
- Sekcja Łączności i Alarmowania w składzie:
· radiomechanik / radiotelefonista,
· radiomechanik / radiotelefonista,
· radiomechanik / radiotelefonista.
- Sekcja Rozpoznania w składzie:
·chemik -zwiadowca,
·chemik -zwiadowca,
·chemik -zwiadowca.
2) 9 punktów alarmowania (PAL).
2. Rozwinięcie elementów organizacyjnych SWA następuje:
1) DWA na bazie UG Warlubie i jednostek organizacyjnych podległych,
2) PAL na bazie OSP, sołtysów .
§ 3. Ustala się „Zasady organizacji i funkcjonowania SWA na terenie gminy Warlubie” stanowiące załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. W czasie pokoju rozwinięcie elementów SWA następuje w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
zagrożeń ludzi i środowiska, a także przeprowadzenia treningów i ćwiczeń – wyłącznie na czas trwania tych
zagrożeń, ćwiczeń i treningów.
2. Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez:
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1) Wojewodę – Szefa OC Województwa Kujawsko - Pomorskiego –
województwa,

na terenie kilku powiatów lub całego

2) Starostę – Szefa OC Powiatu Świeckiego – na terenie kilku gmin lub całego powiatu,
3) Wójta – Szefa OC Gminy Warlubie - na terenie gminy.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Warlubie - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Warlubie
z dnia 21.11.2011r. w sprawie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak

Załączniki:
1. Zasady organizacji i funkcjonowania SWA na terenie gminy Warlubie.
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